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EDITORIAL

«...ELS CAMPS SÓN ROSSOS...»
FRA JOSEP MANUEL

T

ota pretensió evangelitzadora,
a part de creure en la bondat del
propi missatge, ha de començar per
conèixer bé i estimar el lloc i la cultura
de les persones que es vol evangelitzar.
En el benentès que evangelitzar, a la
manera de Jesús, vol dir alegrar, alliberar, guarir... Cal conèixer l’estat de salut
del nostre món abans de pretendre aplicar alguna teràpia, així potser descobrirem que no estava tan malalt com ens
pensàvem.
En aquesta línia d’anàlisi i diagnòstic de la nostra cultura actual es situa
l’article d’Antoni Puigvert, escriptor i
articulista d’opinió en la premsa escrita.
Correspon a la ponència que va pronunciar a la Trobada Fraterna del mes
de gener a Pompeia.
Un altre article es fa ressò de l’impacte que ha deixat l’estrena del film
Des homes et des dieux, basat en el
testimoni de gran profunditat cristiana
del monjos trapencs d’Algèria assassinats el 1996, tot introduint a la vida
real d’aquests frares i citant abundant
bibliografia.
En la mateixa línia d’esdeveniments
que fan pensar, publiquem un article
de Mar Galceran, que ha visitat el convent de la recent constituïda congregació Iesu Comunio, a Lerma (Burgos),
formada per 180 noies, la majoria joves
universitàries que, a l’escola de santa

Clara, han descobert una nova forma
d’evangelització des de la contemplació
i l’acollida dels joves.
Quan tancàvem aquest número,
ens assabentem de la inauguració a
Paris de l’Atri del Gentils, una iniciativa
de Benet XVI que impulsa el cardenal
Gianfranco Ravasi, i pretén obrir espais
de diàleg entre cristians i agnòstics en
escenaris tan significatius com la seu
de la Unesco, la Sorbona i Notre Dame.
En la mateixa línia cal destacar amb
goig la presentació de la nova Bíblia
en català en l’àmbit civil, al Petit Palau,
amb la participació de quinze personalitats, creients i no creients, de la cultura
i el món civil.
Cal destacar també l’inici de la celebració del 25 aniversari de l’Esperit
d’Assís, la trobada entre les diverses
religions que va convocar Joan Pau
II, per pregar per la pau, a la Facultat
de Teologia amb ponències de Teresa
Losada i Jaume Castro, sobre L’imprescindible diàleg interreligiós. Caldrà tenir en compte el 800 aniversari
de l’inici de la forma de vida de santa
Clara (tema de les Jornades d’Estudis
Franciscans, 17-18 juny) i el 200 aniversari del naixement de Josep Tous
(es pot consultar el programa a la pàgina 40), que celebrem enguany.
Per tot plegat, i molt més que no hi
cap, “els camps són rossos” (Jn 4,35).
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Articles

DESCONCERT DEL PRESENT
ANTONI PUIGVERD

A

questa pretén ser una reflexió sobre
l’estat de desconcert que tanta gent
sent avui dia. Vivim un present molt
estrany i molt difícil d’entendre. Un temps
de crisi, és a dir, de canvi. Sabem d’on
venim, però no sabem on anem. Segurament, d’aquí a cent o dos-cents anys,
els historiadors explicaran molt fàcilment
(com fem nosaltres quan parlem d’èpoques reculades) la nova societat que ara
estem conformant. Potser no acabarà
sent una societat tan desballestada com
ara tenim tendència a percebre-la, però
el fet és que nosaltres estem barrejats,
confosos amb els canvis, sense distància. Se’ns han trencat massa seguretats
que heretàvem del passat i això ens
inquieta, ens deixa sense certeses, ens
produeix malestar.
Ara bé, el malestar o desconcert
que percebem no són pas gratuïts: el
canvi que s’està produint en el nostre
món no és un canvi qualsevol. No és
només un canvi d’època: és un canvi
de civilització. El món que resultarà de
tots els canvis que ara s’estan produint
no tindrà res a veure amb el que haurem abandonat.
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Però, abans d’espantar-nos i fer els
apocalíptics, potser que intentem fernos càrrec exactament de tot el que,
del vell món, ara mateix s’esquerda.
Farem una mena d’aplec de “factors
de crisi”. En això consistirà la conferència: en una mena de quadre analític,
ordenat per àmbits. I vindrà a ser com
aquell full amb el resultat de l’analítica
de sang que portem al metge. El metge
serà cada un de nosaltres, que traurà
del resultat de l’analítica, les conclusions que li semblin pertinents.
1. Mai més no tornarem a casa
Començarem, a manera de marc, amb
una afirmació del sociòleg de moda
Zygmunt Bauman: “Mai més no ens trobarem a casa”. Aquest és el primer element del desconcert actual. El que més
despista, desassossega i deixa perplex:
ha desaparegut la visió del territori com
a “casa familiar”.
No es troben ni es trobaran més a
casa els que surten del seu país per fer
turisme. Ni tampoc els indígenes que
es beneficien del turisme. Ni els immigrants que han hagut de sortir del seu

país buscant millors horitzons. Ni els
autòctons de les societats que necessiten immigrants per mantenir el sistema
econòmic o la piràmide de les pensions. Tothom és estrany al lloc on resideix; o bé s’hi troba estrany. Estranyats
per les transformacions de la nostra
terra natal o bé estranyats en la nova
terra. Ha desaparegut la possibilitat
d’un espai geogràfic que sentíem com
a propi. Ara els espais són de tothom i
de ningú. Aquesta pèrdua de la territorialitat familiar és el canvi més obvi i visible d’una cultura humana que durant
mil·lennis havia mantingut la dialèctica
entre “casa” i “estrangeria”, entre “dins”
i “fora”. Una tradició tan antiga com
aquesta, no es trenca amb facilitat; ni
es fa sense costos molt alts.
Els canvis que sobre el paisatge
es produeixen a causa de les modernitzacions i infraestructures també ens
deixen sense “punts de referència”. El
resultat dels fenòmens migratoris, turístics i de la modernització és l’orfandat:
la forta consciència d’orfandat dels individus d’avui dia.
Aquesta orfandat augmenta i
s’exaspera a causa d’altres factors.
2. La crisi de
les grans cosmovisions
Després del fracàs del comunisme i de
l’esgotament o les impotències de la
socialdemocràcia, amb la crisi econòmica mundial fracassa també el liberalisme, que ha trencat en els últims anys
les convencions pròpies, les regles. Els
economistes i polítics proposen sortides a la crisi financera sense saber si
funcionaran o no. És molt perceptible

la impressió que l’economia va sola,
al marge no ja dels interessos dels
consumidors i productors, sinó també
dels governs nacionals i fins i tot de les
grans corporacions econòmiques. Les
mateixes democràcies semblen estar
en crisi: els escàndols per corrupció
que estan a l’ordre del dia no són casuals. Xoquen els poders executiu i judicial. Treuen el cap els populismes. La
violència gratuïta augmenta. El terrorisme canvia de cara, però va guanyant
espais a tot arreu. Tot el que semblava
fort, s’està perdent. El sistema vacil·la i
la confiança en el sistema cedeix.
3. La impotència de l’estat modern
No és, per ventura, l’estat modern
el que està en crisi? L’estat ha quedat antiquat per fer front als reptes i
necessitats de la globalització. El diner
sembla haver-se convertit en el nostre
temps en un poder autònom, sense
control. Fins i tot d’aquells que en major
nombre el posseeixen. Com que també
el planeta entra en crisi per causa de
l’acció humana (i de l’augment de la
població), és evident que necessitem
un poder global. Sabem que la recepta
hauria de ser un poder global que s’enfrontés als problemes planetaris: seguretat, globalització econòmica, degradació climàtica. Però també sabem
que aquesta recepta no és possible,
només és una utopia. No hi ha un estat
o poder global. Ni hi serà en els propers anys. Al contrari: diríem que el
món es fragmenta més que mai, per
decadència dels EEUU, per emergència de nous eixos de poder: a Xina,
Índia o Brasil. Els problemes (econòCATALUNYA FRANCISCANA
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mics, de seguretat o ecològics) no troben una solució, perquè cada estat per
ell mateix és incapaç de fer-hi front.
4. El Col·lapse del Progrés
D’alguna manera, tot el que hem dit
anteriorment posa de relleu un fenomen que, si bé no afecta potser al pensament general, sí que té a veure amb
el desconcert actual en la mesura en
què expressa el col·lapse de les ideologies del progrés. I és que la pregunta inevitable quan parlem de progressisme és la següent: quin és el
subjecte social del progrés? No és una
pregunta només pròpia de sociòlegs
refinats, sinó que afecta al moll de l’os
de la idea de progrés: quina és la classe social que necessita o exigeix el
canvi social? La dialèctica de la història que plantejava el marxisme oferia
una resposta molt clara a aquesta pregunta: la classe obrera. En tant que
sector majoritàriament desfavorit, els
obrers i menestrals, els que no posseïen bens productius i només podien
vendre la seva força de treball, eren el
subjecte del canvi, eren els protagonistes d’una via cap a un ordre social més
just. Aquesta visió era compartida per
revolucionaris i moderats: la socialdemocràcia no es proposa fer una revolució, però si una política de redistribució
social a través dels impostos. Aquest
esquema que ha estat vigent durant
dècades s’ha esmicolat en els últims
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anys perquè aquell subjecte social s’ha
fragmentat en mil bocins. Bocins que
són contradictoris entre ells (pot donarse el cas, per exemple, que un pare
i un fill de la mateixa família tinguin
interessos socials contraposats: el xoc
generacional és avui dia gairebé més
important que el xoc social).
5. On és avui el canvi?
Però és que no és només el subjecte
social del canvi el que s’ha fragmentat o diluït, és que la mateixa idea de
canvi, és a dir de progrés, està en crisi.
Què és avui el progrés? I què és avui
el conservadorisme? Ecològicament
són conservadors els progressistes.
Econòmicament són transgressors els
liberals. Amb aquest dos últims exemples n’hi ha prou per fer-se càrrec que
el motor dels canvis tal com els havíem
entès durant tot el segle XIX i bona
part del segle XX no funcionen a l’hora de pensar el present i el futur. Els
interessos de cada fragment són sovint
oposats a un altre. No hi ha interessos
comuns en les societats, que tendeixen
a un combat constant i, consegüentment, a un constant mal humor.
Aquest col·lapse dels instruments i
de les visions socials que havien dominat fins ara, la crisi de l’estat modern i
la impotència davants dels fenòmens
econòmics i ecològics del nostre temps,
fomenten les nostàlgies del món antic,
un món més ordenat, més clar i més
estable: on tothom tenia clar on estava i quins eren els seus interessos.
Uns defensaven l’ordre injust i els altres
maldaven per transformar-lo.

El rebrot de les velles identitats és
fill directe d’aquesta nostàlgia d’una
societat homogènia i clara.
En el cas àrab (fonamentalisme
agressiu), el rebrot identitari és molt
visible però també ho és en les velles
tradicions europees: neoreligiositat
identitària, nacionalismes agressius o
defensius...
6. El fracàs de l’humanisme
El segon gran fenomen que suscita
desconcert forma part de l’àmbit de les
humanitats. Em refereixo al fracàs de la
cultura.
El fracàs de la cultura com a instrument d’humanització és un fet inqüestionable. Les nostres societats han
aconseguit un màxim nivell d’alfabetització i d’escolarització. La culturització
de la població ha avançat prodigiosament en menys d’un segle, però la
barbàrie continua: la cultura no salva
de la barbàrie.
Això ja ho havíem constatat
en els camps de concentració nazi.
Aleshores ja es va veure que el gran
nivell cultural dels alemanys no els
feia millors que altres europeus més
analfabets, sinó al contrari: els feia
més susceptibles a la corrupció moral
absoluta. Em refereixo a l’exemple,
tan tòpic com tristament cert, de les
melodies de la música de Mozart o
Beethoven barrejant-se, als camps de
concentració, amb el fum dels jueus
que eren eliminats en massa als forns
crematoris.
La cultura com a instrument d’humanització no ha reeixit i això deixa
en situació de nuesa tota la tradició
humanística que donava per fet que la
cultura seria un vehicle de civilització,
de millora de la condició humana.

Aquella idea que el poeta Joan
Maragall va defensar després de la
Setmana Tràgica receptant cultura i pa
per als obrers ressentits i revoltats, ha
resultat un brindis al sol. Els sectors
populars d’Occident fa dècades que
tenen pa i tenen cultura, però la societat no ha progressat des d’un punt de
vista ètic o moral: al contrari, s’han
perdut els vells valors tradicionals i no
han estat substituïts per res més que
l’avidesa i la confusió de la felicitat
amb els petits plaers que ofereix el
consum.
7. El triomf de les audiències
Això ens porta a revisar el dilema
que es va plantejar Umberto Eco en
aquell famós llibre Apocalíptics i integrats en la cultura de masses. Davant
la por que tenia la cultura acadèmica
en els anys setanta de ser escombrada, aigualida o bandejada pels nous
i potentíssims instruments de la cultura de masses (instruments com ara
el còmic, la televisió o la música pop
molt menys potents que els d’ara), Eco
suggeria que la nova cultura de masses
seria un bon instrument per popularitzar
i fer arribar a nous sectors socials el llegat de la tradició humanística.
Certament: Eco ha portat a la
pràctica personalment, mitjançant els
seus llibres, aquestes teories, que li
van reportar grans èxits. Però el seu
diagnòstic era massa optimista. És un
fet que els instruments de cultura de
masses (reforçats ara amb Internet
i amb totes les tecnologies digitals
hagudes i per haver) han escombrat
completament el cànon cultural i han
imposat l’audiència, és a dir el guany
econòmic, com a única pauta de valor
cultural.
CATALUNYA FRANCISCANA
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Des d’aquest punt de vista, també
l’humanisme ha fracassat. Els valors
que atresorava ara són menystinguts
per les audiències i per les indústries
culturals, que no els deixen pràcticament espai per influir en la vida social.
8. L’imperi de les emocions
La Il·lustració, que entronitzava la Raó,
ha deixat pas a un nou imperi: el de
les emocions. L’irracionalisme domina totes les manifestacions de la vida
social i pública. El cinema ha d’emocionar, la sèrie televisiva per tenir èxit
també. El cantant, l’escriptor, el pedagog, tothom ha de tocar la fibra per ser
tingut en compte. Naturalment també
el polític, també l’intel·lectual, tot allò
que necessita acceptació pública ha
de buscar el pessigolleig emocional per
ser acceptat. Fins i tot àmbits en els
quals és imprescindible la racionalitat
i el mètode científic, com és ara el de
la medecina, són combatuts mediàticament per una nova onada de superstició més o menys disfressada d’alternativitat que, aprofitant els límits de la
ciència mèdica, progressa a base de
suscitar sentiments i emocions: se sospita de la ciència i s’argumenta a favor
de les fantasies.
En un altre ordre de coses, però
en la mateixa direcció, cal avaluar el
fetitxisme de la multiculturalitat que,
per relativisme cultural (i en realitat per
paternalisme emocional) afavoreix una
mena de retorn a les posicions tribals
d’èpoques remotes.
Un altre fenomen vinculat a la crisi
de la raó és el que Magnus Enzensberger anomena “Perspectives de guerra
civil”: la moda de la violència gratuïta,
la violència que no necessita justificació
política, ideològica, ni de cap mena.
Més que una moda, el prestigi social de
la violència revela la desregulació d’una
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norma civilitzadora que va costar molt
de guanyar. Donàvem per fet que les
relacions humanes havien d’establirse sobre bases civilitzades i no sobre
comportaments bàrbars, però aquesta
suposició ha entrat en crisi.
9. La vida com una línia de punts
Si fins ara hem analitzat fenòmens
socials, fixem-nos ara en la percepció
de la vida individual. Ho farem parlant
de la tesi més coneguda de Zygmunt
Bauman. La condició líquida de l’època actual. Tot allò que (per bé i per
mal) abans era sòlid i t’hi podies agafar o ho podies combatre, ara és fluid,
canviant, incert, imprecís, fragmentat,
desconnectat del passat i el futur. Així
és la nostra vida, feta segons descriu
Bauman, de petits puntets vitals, que
no formen cap seqüència lògica, ni cap
camí.
Dominats per constants incitacions
a canviar el que ja teníem.
Empesos a viure sense parar noves
experiències afectives, a transformar
incessantment el nostre aspecte físic, a
expressar constantment opinions sobre
el que passa i a jubilar els punts de
vista que teníem.
Obligats a desxifrar nous codis tecnològics, a reemplaçar abans que ens
hi hàgim acostumat el telèfon, l’ipod, el
televisor, el portàtil, la blackberry.
Empesos a desplegar centenars de
noves amistats o relacions per email o
pel Facebook; a batre totes les maratons esportives, solidàries o de divertiment; empesos a picotejar desenes
de llibres que mai no podrem acabar,
a zapejar pels infinits canals televisius,

a adaptar-nos a nous directius de les
nostres destinacions laborals cada cop
més precàries, a conèixer nous metges a la consulta del CAP, a descobrir
noves teràpies pels nostres problemes.
Empesos a començar sense acabar
nous règims dietètics, a provar totes
les seduccions de totes les modes gastronòmiques, a conèixer tots els vins,
a descobrir totes les meravelles, a respondre a totes les injustícies del món, a
consultar milions de pàgines d’Internet
que mai esgoten les infinites possibilitats d’informació, a canviar de cercle
d’amistats, a afrontar totes les epidèmies, a sobreviure a la informació de
totes les corrupcions, a empatitzar amb
tots els desastres del planeta i adaptarnos als mil i un xarbotaments de la realitat mundial... Uf!!
L’excés d’ofertes de consum, de
modes, de tendències, de canvis laborals, personals o col·lectius ens aclapara i ens ofega. Si el sistema econòmic, per sobreviure, ha de produir constantment objectes destinats a morir de
seguida, també la nostra vida està formada per constants punts de vivència
efímera, volàtil, eternament canviant.
Quina diferència amb aquella vida
del avis, entesa com a camí, com a itinerari! Aquella línia era contínua, constant, regular, coherent, uniforme, seguida, seqüencial i gairebé predeterminada
des del bressol fins a la tomba. Dura
o fàcil, justa o injusta era clara: creava
costums, implicava una lògica, permetia una comprensió, presentava horitzons estables, permetia descripcions
senzilles que els mestres i professors
reproduïen amb lletra clara i rodona a
les velles pissarres i era copiada tantes
vegades com calgués a fi i efecte que
els alumnes, dòcils o indòcils, aplicats
o mandrosos, aprenguessin sense dubtes, ni complicacions innecessàries.

Estic descrivint no
pas un passat remot,
sinó el món dels meus
pares. I, en realitat, de la meva pròpia
infància. Només en el
camp de la informació
el canvi en els últims
30 anys ha estat més
que espectacular, més
que històric: ha estat
un canvi de civilització. Potser el canvi de
civilització més curt i
intens, però també més
determinant, de la història de la humanitat.
10. Deconstrucció

de la família
Una altra característica
que se suma a la fragmentació del relat individual és la deconstrucció
de la família i la ruïna
dels valors i circumstàncies del món tradicional (quietud, estabilitat,
mites de transmissió
oral, veïnatge, aïllament). Aquest canvi
potser ha resolt el vell
problema del patriarcat, però ha creat altres
fonts de problemes:
manca de referents,
desestructuració familiar, idolatria de la infància, precocitat adulta
dels adolescents, eterna
adolescència de l’edat
adulta...
Consegüentment,
s’han multiplicat els clixés de les identitats personals. Formar part d’un
CATALUNYA FRANCISCANA
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sexe, d’una edat, d’una opció sexual,
d’una religió, d’un corrent de moda,
d’una tribu urbana, d’una passió musical, d’una facció política s’ha convertit
en la principal preocupació dels individus: trobar la seva “autèntica” identitat.
La identitat sembla el gran què del
nostre temps. La gran il·lusió. Però,
paradoxalment, la identitat personal és,
en realitat, grupal (parroquial, que dirien els vells): gràcies als corrents mediàtics i de moda, però també a internet,
la societat està disgregada no en un
infinit nombre d’individus, com prediquen encara els liberals. Està fragmentada en una nombrosíssima gamma de
disgregacions tribals, que sempre tendeixen a noves fragmentacions.
El cas de la identitat sexual és, potser, el més vistós, el més remarcat: la
tria no és mai de caràcter individual,
adquireix sempre la forma d’agrupació tribal. Així és com s’ha passat de
la defensa de l’homosexualitat i de la
transsexualitat, a subgrups cada vegada més específics.
11. Homo videns
La construcció d’identitats fonamentades en grups estètics, com els que
sembla que caracteritzen moltes
formes d’identitat
sexual, expressen
una característica
molt típica del nostre temps: la confusió entre realitat i
ficció. És tan forta la
pressió dels mitjans
de comunicació de
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massa en la vida quotidiana que, sense
por a exagerar, es pot dir que aquests,
(i concretament, allò que els periodistes
ara anomenen “tendències”) conformen
els nostres comportaments en comptes
de ser com abans passava, que, dels
comportaments massius, se n’esdevenien determinades etiquetes.
Els mitjans de comunicació de
massa, d’altra banda, han de “narrar”
el que passa com si fos una novel·la,
més ben dit, com si fos una pel·lícula
o un videoclip. Cada vegada més, els
blocs informatius dels telenotícies s’assemblen, pel que fa a la forma narrativa, als anuncis de publicitat. Els temes
d’actualitat van evolucionant dia a dia
de manera molt semblant a com evolucionen, en les sèries de ficció, els
personatges i les situacions que els
guionistes ideen.
Publicitat, ficció i notícies es barregen de tal manera en la programació
televisiva (i fins i tot en els mateixos
diaris), que formen un tot més definible en termes de ficció que no pas en
termes de realitat. Vivim, per tant, en
un món en què les fronteres entre la
realitat i la ficció són borroses i molt
permeables. Tinguem en compte que
la definició típica de la bogeria era precisament la d’aquella persona que no
sabia discernir entre realitat i ficció.
D’alguna manera el nostre món ens
porta a aquest estadi de confusió. Les
espirals obsessives que, sigui al voltant
d’una crisi política (procés estatutari),
sigui al voltant de l’anunci d’una possible malaltia (vaques boges, grip A),
són característiques d’aquesta confusió
entre realitat i ficció; i impedeixen -fins
a la persona més tranquil·la i distantadoptar una posició racional, pausada
i reflexiva, davant d’aquell fet que els
mitjans narren amb velocitat i obsessió
pròpies de la neurosi.

Una altra característica d’aquesta
confusió entre realitat i ficció del nostre
temps és el que alguns sociòlegs anomenen transhumanisme: aquesta tendència tan general -no solament en les
noves generacions sinó en amplíssims
sectors de la societat- d’experimentar mitjançant l’ordinador tota mena de
relacions humanes: les relacions laborals, les d’amistat, les d’oci, diversió i
distracció. Sabudíssim és que també
porten aquesta experimentació en les
relacions d’amistat i afecte; o en les de
sexe.
La màquina és avui dia expressió
de l’ideal de perfecció. Supera els límits
de la natura, i ha adquirit gràcies a l’ordinador formes de vida que no van ser
imaginades ni pels més fantasiosos
creadors de ciència-ficció. Aquesta
superació de la naturalesa a través de
la màquina facilita la idealització dels
aspectes més artificiosos de la condició
humana.
El “Ciborg”, barreja d’home i màquina ja no és una troballa dels còmics,
sinó alguna cosa molt pròxima a la realitat de molta gent: des de la moda de
les pròtesis mamàries fins a la selecció genètica del sexe dels infants, la
màquina esdevé un ideal de perfecció
que troba formes molt càndides de fetitxisme, com ara la pretensió de superar
la crisi de l’ensenyament amb la introducció d’ordinadors a les escoles.
Sens dubte l’ordinador ha esdevingut en molts pocs anys un espai vital
determinant. La velocitat de les comunicacions l’ha convertit en una eina de
possibilitats alhora infinites i asfixiants.
L’ordinador ens ha acostumat en poc
temps a la immediatesa. Ha suprimit
l’espera. Ha trencat els límits del temps.
També han trencat el límit del
temps els moderns trens i automòbils.
I, sobretot, la popularització de les líni-

es d’aviació de baix
cost. El temps s’ha
fet molt curt, malgrat
que la realitat continua essent llarga. La
dislocació que es produeix entre el nostre
hàbit de velocitat i els
límits que hi imposa la
realitat tendeix a produir histèria, neguit, intemperància.
Per això cal concloure que l’espai
és, en aquest nou temps de l’ordinador,
alhora infinit (per les enormes possibilitats que ofereix), però també asfixiant:
perquè el límit finalment, d’una manera
o altra, acaba apareixent.
El món es percebut alhora com un
mocador i com una presó.
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12. Hipnosi
No és només la velocitat que facilita
Internet o els vols barats, el que esborra les fronteres entre els límits de la
nostra realitat i els deliris de ficció que
permet la màquina, ho és també la
hipnosi o la força suggestiva de les
pantalletes que determinen avui dia la
nostra vida quotidiana. La hipnosi que
fomenten els ordinadors, el televisor, el
mòbil, les consoles, l’iPhone i totes les
variants possibles de la tecnologia amb
pantalleta. El poder seductor de pantalles i pantalletes ens domina.
Amb un parell o tres de generacions els humans han passat de viure
envoltats de molt poques imatges, a
viure completament inundats d’imatges, literalment submergits en imatges.
En el món medieval, la gent només
trobava imatges en els retaules de les
esglésies que tenien, precisament per
la seva escassesa, una capacitat hipnòtica formidable. Avui dia, en poques
hores d’ordinador o de televisió veiem
més imatges que les que veien tres
generacions enrere en tota la seva
vida. El pas d’un món a l’altre ha estat
tan ràpid que no pot sinó provocar vertigen. En tot cas segur que produeix
hipnosi.
Les pantalles tenen una capacitat
d’arrossegar-nos incalculable. I d’alguna manera han conformat una nova
manera de situar l’home en el món, la
principal característica de la qual és
que l’individu no gestiona ni controla, ni
posseeix les claus per dominar l’oceà
d’imatges en el qual està submergit.
Una altra característica de les imatges és que depuren la realitat. A l’edifici de pisos on jo habito hi ha gent
que només veu, generalment, TV3. N’hi
ha d’altres que només veuen Tele 5 o
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Antena 3; i hi ha un veí nascut al Marroc que acostuma a veure Al-Jazira.
Cada un d’aquests canals conforma
una pàtria. Una pàtria rodona i depurada dels ingredients i característiques de
les altres. Ocupem una petita parcel·la
de Girona però vivim en tres pàtries
diferents.
Ara bé: quan sortim al carrer les
tres pàtries són una i els ingredients de
les pàtries en els mitjans de comunicació de massa estan depurats, xoquen
i es confronten d’una manera que és
potencialment conflictiva. La vivència
mediàtica pot ser pura, però la realitat
és impura.
Serveixi això d’exemple (potencialment perillós en l’àmbit de la política)
per veure el xoc a que indueix la hipnosi d'aquests mitjans de comunicació,
que ens fan viure una realitat que no té
res a veure amb la realitat del carrer.
Aquesta dislocació és font, no solament
de conflictes socials, sinó de neurosis
personals.
13. L’era de la imatge
Una altra característica del
que anomenem l’era de la
imatge és que els individus tendim a convertir-nos
en actors. La moda (que
temps enrere era un espectacle i un dictat estètic per
a minories amb gran capacitat adquisitiva) és avui en
fase d’apoteosi. La moda
que abans condicionava
lleugerament els comportaments i els vestits de la
gent ara fa molt més que
això. És un fenomen d’àmplies audiències. I encara
més: s’ha convertit en el

referent vital de la majoria de la població. I encara més: s’ha convertit en una
indústria potentíssima. I encara més:
no solament determina les tendències
en el vestit, en l’oci, en les idees i en
els costums socials. També s’ha convertit en una de les metàfores del nostre temps. Una de les metàfores més
representatives del nostre “ser social”.
En efecte, la passarel·la per on encara
desfilen les models més sofisticades i
elitistes s’ha transformat en el patró de
referència simbòlic del nostre caminar
en societat. Vivim perquè ens exhibim.
Existim en la mesura en què actuem.
La nostra aparença és la nostra
identitat. Construïm la personalitat a
partir dels trets exteriors: vestits, pentinats, maquillatges, pròtesis, líftings,
operacions, règims dietètics. Tot allò
que portem parla del nostre estatus,
de la nostra suposada ideologia, de les
nostres inquietuds, interessos o deliris.
Aquesta funció metafòrica de la
moda és especialment visible entre els
joves que avui (aprofundint característiques ja iniciades amb la cultura Pop i
el Maig del 68) expliciten la seva pertinença social i la seva identitat personal.
Una pertinença que respon, no pas a
un discurs ideològic o a l’acció sinó a la
tria d’una determinada opció tèxtil. Una
manera de vestir (veritable uniforme de
colla) determina la pertinença i la identitat grupal: els identifica amb una gent i
els separa de l’altra.
El fenomen que ara descrivim va
molt més enllà del que anomenem tribus urbanes, tot i que aquestes tribus
són la quinta essència d’aquest procés
que ha reconvertit les velles ideologies
en simulacres estètics, en instruments
de representació teatral.
La representació, tanmateix, és -en
l’era de la imatge- una obligació social.

És molt difícil aïllar-se de l’obligació d’haver de representar el
paper que exigeix l’apoteosi de
la moda i el triomf de la indumentària.
Els mitjans de comunicació, d’altra banda, contribueixen
d’una manera extraordinària a
conformar les identitats socials
en dos sentits: d’una banda, la
representació dels actors televisius crea escola en la societat, els individus de la qual imiten el que hi veuen; de l’altra, la
representació televisiva es converteix
en el màxim ideal social, de manera
que, com ja va suggerir Andy Warhol fa
molts anys, l’èxit social es mesura amb
la quantitat de minuts en que hom apareix en una pantalla.
L’ideal de representar a través de
televisió o Internet davant de l’audiència esdevé la culminació d’aquesta
infinita passarel·la teatral en què s’ha
transformat la vida social.
Aquest fenomen de la representació
segur que ha influït de manera molt decisiva a la multiplicació de les identitats
personals. Recordem-ho: en diem personals, tot i que en realitat són grupals.
Abans comentàvem la gamma de les
identitats sexuals. Però podríem també
referir-nos a la multiplicitat de sectes religioses, gnòstiques o pseudomístiques,
a les idolatries al voltant de grups i cantants vius o morts, a les esmentades
tribus urbanes, a les agrupacions de
fanàtics de qualsevol causa (de la més
pintoresca o “friki” a la més agressiva).
Sobretot gràcies a Internet, els cercles de tota mena d’addictes a qualsevol objecte, idea, pràctica o deliri
construeixen un nou color a afegir a la
infinita paleta dels colors disgregats del
nostre temps. Els pretextos per agrupar-nos són infinits, però l’actitud és la
CATALUNYA FRANCISCANA
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mateixa. L’individu contemporani busca
obsessivament la comunió formal amb
els que comparteixen els seus mateixos deliris.
14. L’autenticitat de la pròtesi
Si la representació és indissociable de
la identitat contemporània, la pròtesi ha
deixat de ser un complement, un ajut,
un suport extern per convertir-se en
element central.
L’obsessió per representar, actuar,
o desfilar davant dels altres ha entronitzat no solament la pantalla televisiva o d’Internet com espai ideal de la
vida social. No solament ha convertit
la moda en la gran metàfora del nostre
temps, sinó que ha convertit també la
pròtesi (tèxtil o quirúrgica) en un element central. El que abans era considerat una limitació (haver de recórrer
a una espatllera tèxtil per reforçar el
perfil), ara es considera un joc imprescindible.
El triomf de la cirurgia estètica per
recrear el cos d’acord amb uns determinats cànons de bellesa; la generalització de tota mena de tractaments
per frenar o dissimular el pas del temps
i la popularització de totes les trampes de la perruqueria, el maquillatge
o la moda que abans estaven només
a l’abast de minories, ha entronitzat la
falsificació com a la nova forma d’autenticitat.
L’home i la dona contemporanis,
alliberats de l’estigma de la naturalesa,
busquen l’autenticitat en la recreació
artificial del propi cos.
Un cos per ensenyar, un cos per
triomfar socialment, un cos per sorprendre.
Michael Jackson seria l’heroi del
nostre temps. L’últim Prometeu. Un
heroi tràgic capaç de travessar les fronteres de l’edat, el sexe i la raça. D’ell, ja
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no sabíem si era blanc o negre, nen o
adult, home o dona.
No hi ha hagut cap altra icona més
representativa del present que l’extravagància física de Michael Jackson: la
raresa de la seva imatge l’allunyava,
sí, dels cànons de la bellesa cinematogràfica que molts ciutadans encara avui
persegueixen. Però la identitat de l’home obligat a actuar i representar amb
la seva aparença física no es concreta
només en l’obsessió dietètica que turmenta tants homes i dones del nostre
temps. La identitat de l’individu contemporani obligat a actuar, a representar,
s’expressa, com feia Jackson: rebutjant
allò rebut. Rebutjant la naturalesa i l’herència genètica (rebutjant, en el fons, la
idea que l’home és fill de la creació divina). La identitat de l’individu contemporani obligat a actuar es concreta en
la recerca obsessiva d’una imatge que
destaqui, que meravelli o que impacti
en l’entorn.
L’obligació d’actuar porta molta gent
(com va portar Michael Jackson) a la
raresa, a la lletjor, a l’extravagància.
Cosa que explica el retorn dels tatuatges, el regrés al primitivisme que
expressen els pírcings i comportaments,
poc o molt bàrbars, tan abundants en
l’univers de les colles urbanes i en
general en la cultura pop més actual.
L’exacerbació del físic (sigui per
buscar la figura ideal, sigui per agrupar-te en una secta o grup de “lletgistes”) és una
mina de
problemes.
Els desajustaments
alimentaris,
les frustracions constants entre
l’ideal bus-

cat i la realitat trobada, torturen dones i
homes, adults i joves.
Però potser en el cas femení és on
més clarament s’expressen les contradiccions de la identitat contemporània:
la dona occidental d’avui ha assumit
un notable nivell de llibertat personal,
diem. I, en efecte, s’ha alliberat encara
no completament però en bona part de
la tutela masculina, de les esclavituds
que imposava la societat patriarcal.
Però mentre aquest alliberament
s’anava produint, altres esclavituds
noves apareixien: l’obligació de lluitar
contra el pas del temps (que fa de les
arrugues un càstig), l’obligació de la
bellesa (que fa de la lletjor una tara),
l’obligació de vèncer la genètica (que
converteix en vergonyosos els cossos
que no responen al cànon).
15. La dictadura de l’audiència
En aquesta societat de la representació, la moda és la gran metàfora i és
molt determinant la necessitat de tenir
un cos o perfecte o molt sorprenent,
dèiem. I els mitjans de comunicació de
massa fan de passarel·la, de mirall, de
teatre principal. El món que aquests
mitjans creen es converteix en ideal en
la mesura en què tots voldríem sortirhi, tots hi voldrien el seu moment de
glòria. I, a la vegada, és un món que
ha d’alimentar com sigui les fantasies
de l’audiència, per retenir-la fidelment.
Cada un dels individus que formen una
audiència aspiren a protagonitzar l’espai mediàtic. I formen en conjunt un
gran poder. El poder de l’audiència
que determina completament el sentit
de les programacions, de les informacions.
Polítics i periodistes, principals
actors dels teatres informatius han
perdut tota la llibertat, convertits en

esclaus d’aquesta audiència que els
tiranitza. Polítics i periodistes han esdevingut aduladors simpàtics, bufons que
ens fan la cort sense parar, mendicants
d’atenció. Són víctimes de la tirania de
l’audiència que, com en el circ romà,
pot decidir en un aplaudiment o en un
xiulet la vida o la mort del mitjà.
No és estrany que la distracció,
l’amenitat i la narrativitat siguin els
valors suprems dels mitjans de comunicació de massa. Distreure, és a dir:
entretenir. Amenitat, és a dir: divertir.
Narrativitat, és a dir: explicar-ho tot com
un conte, com una novel·la, com un
serial.
El factor “entreteniment” defineix
l’èxit o el fracàs d’un producte cultural.
I el factor “narrativitat” acaba dominant la informació. Tot el que passa
(des d’allò més irrellevant fins allò més
important) acaba sent un conte que ha
de ser explicat de manera entretinguda per mantenir l’atenció de l’audiència.
El rigor informatiu queda molt condicionat per l’obligació de l’amenitat. I la
confusió dels límits entre el que distreu i
el que és autèntic cada vegada és més
gran. Les guerres han de ser explicades
com una pel·lícula i no es distingeixen
de la ficció. El trajecte d’un líder polític
ha de ser explicat en clau de novel·la,
amb els seus alts i baixos, amb els seus
viatges a l’infern del fracàs i al cel de
l’èxit. Qualsevol ruptura de l’estratègia
narrativa afectaria les audiències.
Per tant, la veritat narrativa s’imposa a la veritat dels fets. Si els mitjans
de comunicació de massa imposen
aquestes normes, la política s’hi adapta, i l’audiència s’ho mira alhora despòtica i desganada. Ara interessada,
ara desmenjada, canviant de canal al
primer indici d’avorriment.
CATALUNYA FRANCISCANA
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Aquest procés que afecta tant a la
política, també ha afectat molt a la cultura. Només les indústries que sobreviuen en el mercat de l’amenitat i de la
distracció poden tenir continuïtat. Tot
allò que no és amè, divertit o entretingut deixa de ser útil per les indústries
culturals. El cànon acadèmic, l’alta cultura, o simplement la cultura que es
produeix amb l’objectiu no de distreure,
sinó de realitzar-se en profunditat, perden el ritme i lentament són abandonades al marge.
El triomf de les indústries culturals
és el triomf de l’amenitat i és el fracàs
del rigor, l’ambició estètica o la radicalitat creativa. Aquella tensió que en
altres èpoques s’havia produït entre
Shakespeare i qualsevol best-seller ha
desaparegut. Ja no hi ha tensió, ja no
hi ha dialèctica. Shakespeare i companyia ja només són útils si l’audiència els
aplaudeix. Si no, desapareixen.
16. L’excés
Certament, la fascinació per l’excés
caracteritza la condició humana. No
només ara: ha passat sempre, a totes
les èpoques. Ara veiem, per exemple, que la política només ens interessa (només se’n parla a les cafeteries) quan es produeix suposadament
la màxima causa de la desafecció: un
cúmul de històries relacionades amb la
corrupció.
Amb l’11-S i l’11-M va quedar clar
que només un gran assalt terrorista
ens fa conscients de formar part d’una
comunitat.
Només una malaltia greu provoca
l’atenció a les desarticulades famílies
actuals.
Només les mostres més extravagants de sexualitat aconsegueixen captar l’atenció de les audiències televisives que ja ho han vist tot.
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I només les escombraries atrauen.
Tot el que és fatal, terminal, excessiu, tremend, colossal, terrorífic, capta
l’atenció. I quan més soroll fa tot, més
gran ha de ser el soroll que vulgui captar l’atenció, més excessiu.
En aquesta lògica de l’excés no és
estrany que la informació generi diàriament tantes i tantes novetats. La novetat és com el consum per a la necessitat econòmica: són imprescindibles
perquè la màquina continuï girant. El
canvi perpetu que invoca sempre coses
noves que s’acumulen immediatament
a les anteriors ja envellides, defineix la
lògica de l’excés.
17. Anorèxia reflexiva
En aquest context d’excés i novetats
constants la reflexió es fa molt difícil.
Consumim obligatòriament milers de
dades, informacions, històries i novetats que no podem digerir. Les vomitem i adoptem davant de la realitat que
creen els mitjans de comunicació de
massa. Una completa absència de pensament. Una radical anorèxia reflexiva.
Una altra conseqüència d’aquest
estat de coses és la trivialitat. Tot ha
de ser jutjat i analitzat tan de pressa i
enmig de tantes altres coses, que és
impossible mantenir un punt de vista
profund i reflexiu.
Tot és jutjat amb la mateixa trivialitat: el gol d’en Messi, el fracàs d’un cop
d’estat, l’amenaça d’una grip, el futur
del planeta, el nas operat de l’ex-dona
d’un torero.
18. Síndrome de l’apocalipsi
Com que és tan difícil separar el gra
de la palla en aquest món dominat per
l’excés, és fàcil que qualsevol petit indici es converteixi en un avís de catàstrofe. Sigui en virtut dels mecanismes
narratius de la informació, sigui per la

necessitat de cridar més per tal de captar l’atenció, els mitjans de comunicació
de massa aconsegueixen periòdicament reaccions emotives de caràcter
histèric.
Vivim en l’època de les catàstrofes:
constantment apareixen pandèmies (de
la sida a la grip mexicana), l’amenaça
terrorista condiciona aeroports i provoca una incalculable despesa policial i
suscita una perenne angoixa social. La
por al col·lapse econòmic o l’arribada
de la fi del món per causa d’una catàstrofe ecològica dominen el panorama
existencial. En un món molt més segur
que en èpoques passades (gràcies als
avenços tecnològics) la gent se sent
més insegura que mai.
La medecina contemporània ha
aconseguit altíssimes cotes d’eficàcia,
molts mals han desaparegut. I malalties
dificilíssimes han estat, si no vençudes,
notablement frenades. Tanmateix, la
hipocondria, la por a emmalaltir és més
forta avui que en cap altre moment de
la història.
La hipocondria és una altra de les
metàfores del present. Ho és en un
sentit literal, en la mesura que la por a
emmalaltir creix sense parar en la nostra societat.
Però ho és també en un sentit
genèric: tota mena de pors fructifiquen
al voltant de qualsevol mal real o irreal que ens assetja. Tan en l’aspecte
mèdic com en l’aspecte policial, tan
en l’higiene com en l’alimentació o la

qualitat de vida, el món actual ens dóna
seguretats que no havien estat mai
imaginades.
Paradoxalment, la por, la incertesa, l’angoixa, la histèria i tota mena de
compulsius comportaments de temença
ens assalten i ens dominen alimentats per les espirals que creen els mitjans de comunicació de massa, potser
buscant ser escoltats, potser buscant
la nostra atenció. És a dir, la nostra
audiència. S’acosta l’Apocalipsi? O
és que per damunt del gran soroll que
fem només l’Apocalipsi ens pot captar
l’atenció?
19. Ciència: última fe
Hem apuntat ara mateix que la confiança en el progrés de la medecina científica és molt baix, malgrat l’evident progrés que hi ha hagut en aquest camp.
El fet és que la medecina contemporània suscita en el món actual una doble
reacció, una reacció contradictòria.
D’una banda com a conseqüència
dels límits que inevitablement la medecina actual encara té, ha aparegut un
corrent molt popular (que anima molt
les audiències) del qual ja hem parlat.
El corrent que sospita de la medecina
científica i confia cegament en el poder
curatiu, màgic, ancestral, de les medecines anomenades alternatives. Aquest
fenomen s’explica també en part per
la caiguda de les creences religioses,
substituïdes per una mena de sincretisme “màgic” que facilita la “narració” de
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fantasies poc o molt subjectives al
voltant de la vigència de la màgia
tradicional.
El fet és que progressen amb
gran força antigues supersticions
barrejades amb fascinacions per la
perduda cultura rural, l’indigenisme
idealitzat del bon salvatge, per qualsevol altra fantasia semblant que els
mitjans de comunicació de massa
cultiven perquè aconsegueix captar
sovint l’atenció. Aquest progrés de
la superstició s’expressa, curiosament, disfressat de serietat científica. La majoria de les propostes
curatives de la medecina alternativa, tot i partint de fantasies més o
menys il·lusòries, té voluntat de presentar-se amb arguments i paraules
tretes del llenguatge científic.
No és pas el moment de parlarne, però sí d’indicar fins a quin punt
les limitacions de la ciència, en un
món dominat per l’excés i la dictadura de les audiències, generen
una reacció histèrica de desconfiança i una recerca de les solucions
màgiques.
Aquesta desconfiança és compatible, tanmateix, amb una altra
visió del paper de la ciència no
menys important i influent. Caigudes totes les grans cosmovisions,
dominada la raó pel sentimentalisme i la irracionalitat que predomina als mitjans de comunicació de
massa (i que ells mateixos fomenten), la ciència apareix com l’últim
reducte de la raó. Com l’últim castell encara no enrunat.
La ciència apareix als ulls de la
ciutadania com l’última esperança
del progrés. Un món millor, més
sensat, més raonable, més ben
organitzat potser no és possible,
però sí un món salvat gràcies al
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progrés científic de tots els mals que
ens assalten i ens fan por.
A dintre d’aquest formidable castell de la ciència s’han produït en els
últims anys avenços extraordinaris,
especialment en el camp de la física i
de la genètica. Els avenços genètics
poden ser determinants per la resolució
d’alguns mals que semblaven imbatibles. Però alhora generen interrogants
colossals, no menys colossals que els
avenços pròpiament dits. Avui ja seria
possible, per exemple, si la ciència i la
tècnica ho volguessin, fer realitat les
quimeres que imaginaven els grecs:
éssers fantàstics i sinistres, que sintetitzaven diverses formes animals.
Si els grecs i els egipcis imaginaven
l’esfinx (barreja de lleó i humà) ara ja
seria possible, perfectament, fer néixer homes amb ales o, sense fer-ho
tan literari, robots de carn i ossos: una
subespècie d’homínids capaços de realitzar aquelles tasques que els humans
no volem realitzar. Robots de carn i
ossos que farien inútils els esforços de
la robòtica mecànica dels japonesos.
La bioètica impedeix de fer determinats experiments científics i -de
moment!- frena la derivació de la medecina científica cap a la sinistra mitologia
que he insinuat. Ara bé, en un context
d’audiències tiràniques i de crisi dels
valors de la Raó, ¿seria molt d’estranyar que en un moment determinat un
corrent imparable imposés la necessitat de investigar en una determinada
direcció que ara ens sembla èticament
abominable?
20. La recreació d’Adam
Ha arribat l’hora de la recreació d’Adam.
L’ésser humà, lliure de la tutela de Déu, i
aferrat al progrés científic està en condicions de recrear la seva pròpia condició.
Allò que era natural serà aviat artificial.

Abans ens referíem a la reconstrucció del cos, protagonista de la
representació en les passarel·les mediàtiques del nostre món. Però aquesta recreació pot ser molt més que
d’aparença: pot ser també de caràcter
genètic. De fet, ho està sent en alguns
casos determinats. ¿Què és el que fa
possible investigar en uns determinats
aspectes i en altres no? La necessitat i
el consens ètic de les societats actuals.
Necessitat i consens ètic són dos factors molt inconcrets. Poden desplaçarse en una línia o en una altra fàcilment.
Pressionats per les exigències econòmiques o per la tirania de les audiències, des d’aquest punt de vista el
moment és històric. Recrear l’humana
condició des de l’arrel genètica. L’horitzó de possibilitats que s’obre al davant
nostre és alhora apassionant i inquietant. Apassionant pel que pot resoldre.
Inquietant pel que pot fer malbé, per les
portes sinistres que pot obrir.
Per això és tan delicat obrir avui dia
amb lleugeresa segons quines portes
ètiques. Quan parlem de donar facilitats
a la selecció genètica de la infància,
quan festegem amb tanta naturalitat
l’avortament, hem de procurar no perdre de vista que les solucions eugenèsiques que va considerar el nazisme
poden aparèixer empeses per una altra
mena de dictador: l’audiència.
Aviciada, adulada com hem dit que
està l’audiència, pot exigir que es porti
a terme allò que li ve de gust: allò que
beneficia a la majoria, però deixa a les
minories sense capacitat de defensa.
El mateix es pot dir de la celebració
de l’eutanàsia: ¿en un món on els vells
abunden i causen gran despeses assistencials i mèdiques, es pot assegurar
que el que apareix com a defensa de

la dignitat no acabi obrint la porta a formes més o menys clares d’extermini?
En un món dominat, no pas per la raó,
sinó per les emocions, els debats socials que s’inicien no es pot saber com
acabaran; ni si acabaran bé.
21. Les virtuts perdudes
Aquest és el diagnòstic. Destrucció
definitiva de la casa natal. Crisi de
les grans cosmovisions. Col·lapse del
progrés. Fracàs de la Raó, imperi de
les audiències emocionades. Impotència de l’humanisme i de la cultura.
Hipnotitzats per les imatge, obligats
a la representació, a la falsificació,
a la pròtesi. Dominats per la moda i
per audiències. Atrapats per identitats
neotribals, infectats per la síndrome
de la fi del món. Amenaçats i esperançats alhora pel progrés científic.
Sense idees ni models que ens permetin saber com podem controlar, si més
no, el procés: podríem parar l’excés?
Aquest és el diagnòstic. Encara no ha
nascut el metge que pot interpretarlo, ni les autopistes ideològiques on
avançar amb comoditat per les noves i
desconegudes geografies.
Poca cosa podem concloure, ja ho
hem dit al principi. Que cadascú n’extregui les conclusions que bonament
cregui adients. Si més no, per avaluar
quin és el seu capteniment individual
en el context d’aquest món excessiu,
emotiu i desconcertant.
Jo proposaria, per concloure, unes
notes personals que em semblen útils
per mantenir amb dignitat i lucidesa
el tarannà personal enmig d’aquest
paisatge desconcertant. No sabem
on anem, però es tracta de continuar
caminant sense fer el ridícul. Per això,
suggereixo que, més que alarmar-se o
CATALUNYA FRANCISCANA
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lamentar-se per l’evolució dels temps
que corren, el que convé és plantar-hi
cara individualment, recuperant algunes virtuts perdudes.
21.1. Estar-se’n
El verb el feia servir la meva àvia, que
tot sovint deia. “D’això, avui me n’estic”.
Posem que fos xocolata. En tenia, però
preferia no menjar-ne. Ara nosaltres
prescindim de les coses per força: la
crisi, per exemple, ens obliga a consumir menys; i, si ens hem d’aprimar,
menjarem menys per aconseguir l’anhelat objectiu. L’àvia no: ella “se n’estava”, no per mancança d’una cosa
(pobresa o crisi) o per aconseguir un
determinat objectiu (aprimar-se): sinó
per sentit de l’estalvi. Encara més: per
educar contenció.
Contra l’excés del nostre temps,
convé tornar a estar-se de moltes
coses. Educar la contenció, l’austeritat
personal. Frenar el desig, controlar-lo.
Evitar l’esclavitud del consum, allunyar-se de la fàbrica d’emocions, conquerir la llibertat prescindint dels dictats
mediàtics o dels corrents dominants de
les audiències.
Seria una petita victòria: recuperar
la contenció perduda.
21.2. Ordre
Aquell que es prou fort per contenir-se,
és capaç d’entendre que, en societat,
no es pot matar tot el que és gras o tot
el que ve de gust. Sense ordre, la Raó
és impossible. En el tumult, les emocions es descorden encara més i més.
L’instint emotiu de l’audiència, dicta
per força un final apocalíptic. Ordre,
per tant, per recuperar la llibertat de
reflexió.
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21.3. Diàleg, però no pas en el buit
Cal fer un esforç per retrobar la identitat
pròpia. Tant la personal com la collectiva. Això implica un nivell de consciència, d’introspecció, d’autoanàlisi,
d’esforç, de fre. I també de reconeixement de la pròpia tradició cultural.
En un món en què ja no existeix la
“casa” o paisatge familiar, en un món
dominat per modes, emocions induïdes
pels mitjans de comunicació de massa,
en un món dominat per aquelles formes
de representació que emmascaren la
recerca de la identitat, en aquest món,
construir la identitat pròpia no es fa ni en
dos dies ni en tres. L’emoció és instantània, però la raó és lenta i difícil. La construcció de la identitat obliga a un combat
de soledat, de distància, de crítica, de
paciència, d’autocrítica.
A l’hora d’establir el diàleg amb les
altres identitats, és fonamental aquest
primer pas del reconeixement de la pròpia identitat. Sigui en el pla interpersonal, sigui en el de les identitats socials o
culturals. Aquesta moda emotiva de les
“fusions” interculturals, dels multiculturalismes de disseny és un pur manierisme
estètic. Els diàlegs de fusió implicarien
un debat molt lent i laboriós. Implicarien
com a primer pas fonamental del diàleg,
el reconeixement propi.
No es pot dialogar o fusionar-se
autoanul·lant la tradició cultural pròpia.
Els corrents emotius dominants
se’ns emporten com l’aire que fa moure
les veles, i ens fan canviar de rumb
constantment. “Sabem d’on venim, però
no sabem on anem”, dèiem al començament, referint-nos al món en general.
Però és evident que, des d’un punt de
vista personal, no solament, cal saber
d’on es prové, sinó allà on es vol anar.

Cal decidir el full de ruta. Potser el
món actual no deixarà avançar en la
direcció buscada, però renunciar-hi per
“estar a la moda”, seria ben grotesc.
Només després d’haver analitzat
d’on es ve i on es vol anar, el diàleg
amb l’altre, amb els altres, és possible.
Només després de saber d’on es
ve i on es vol anar, hom pot buscar la
manera de trobar-se amb els altres i
posar en comú els seus fulls de ruta.
21.4. Concòrdia
Sense identitat no hi ha diàleg, acabem
de dir. Però de diàleg n’hi ha d’haver.
Per cultivar la concòrdia i evitar les confrontacions.
Moltes de les coses que hem dit
sobre les tendències del món actual
poden portar a la crispació i a la violència. Recordem, per exemple, el que
dèiem sobre l’ascens de la violència
gratuïta. Doncs bé, per oposar-se als
corrents violents, el foment de la concòrdia és imprescindible. De vegades,
davant la fragmentació social i cultural
no és fàcil articular un discurs ideològic o polític que generi un contrapès
als corrents de la discòrdia. En aquest
punt, la nostra responsabilitat individual
és ineludible.
Enzensberger, en el llibre Perspectives de guerra civil, suggereix
que, a la creixent violència gratuïta,
cal oposar-hi una resistència personal,
individual. Hi ha violències que no ho
semblen però ho són. Per exemple:
la d’embrutir els carrers públics, la de
fer malbé l’espai comú. Enzensberger
proposa en aquest cas, collir papers
de terra, col·locar les bosses d’escombraries a dins dels contenidors (naturalment no solament les nostres deixalles, també les que els bàrbars han
deixat per terra). Es tractaria de militar
en petits detalls de la vida quotidiana

per no deixar que l’incivisme progressi
sense obstacle.
Plantar cara amb detalls de civilització al progrés de la barbàrie.
21.5 Responsabilitat individual
Atès que és tan difícil construir una
alternativa, la responsabilitat individual és més important que mai. Una
característica que no hem citat d’aquest
temps és el fet que la major part d’individus reclamen dels poders la solució
de tots els seus problemes. El procés
d'infantilisme és colossal. I té a veure
amb el que hem comentat de l’imperi
de les emocions i amb l’actitud despòtica i arbitrària de les audiències.
La tendència a convertir-nos en nens
que ens queixem i reclamem atencions,
ens allunya de l’edat adulta, és a dir del
pensament crític. Tot allò que sigui reforçar el nostre compromís personal, enfortir la nostra personalitat individual, i la
nostra capacitat d’enfrontar-nos a la confusió del present amb la voluntat de regir
els passos propis, tot això, té sentit.
En la mateixa línia és important
reforçar la idea del mèrit, la culpa i l’esforç personals. Potser els vents de la
història s’emportaran aquests valors,
però no té sentit renunciar-hi abans
d’hora. 0Són valors de la nostra millor
tradició cultural. Són valors que expliquen el progrés, la civilització, l’humanisme... Són valors que expliquen
també, la pervivència d’una tradició
cultural i lingüística catalana. De fet
són els valors que han caracteritzat la
menestralia catalana o la immigració
andalusa i d’altres parts d’Espanya a
Catalunya. Són valors que expliquen
perquè vam arribar on vam arribar, perquè ens en vam sortir. Són valors que
potser no serviran en el futur. Però que,
si més no, ens donen sentit mentre
caminem enmig de la boira.
CATALUNYA FRANCISCANA
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EL BON PASTOR
SEGUIMENT I CONSEQÜÈNCIES
REMEI GARCIA

Admonició 6a

P

arem atenció, germans tots, en el bon Pastor que, per
salvar les seves ovelles, sofrí la passió de la creu. Les
ovelles del Senyor l’han seguit en la tribulació, en la persecució, en la vergonya i en la fam, i en la malaltia i en la temptació i en les altres coses; i en paga han rebut del Senyor la
vida eterna. D’aquí que és una gran vergonya per a nosaltres, servents de Déu, que els sants hagin realitzat les obres
i que nosaltres, contant-ho, en vulguem rebre glòria i honor.

L

’expressió seqüela surt onze vegades com a seguiment de les petjades del Senyor en els Escrits.
La seqüela Christe consisteix
essencialment a viure sempre sota la
moció de l’Esperit del Senyor, és a dir,
viure en la dependència total del Pare,
com Jesucrist.
Hi ha tres imatges de Jesucrist que
per a Francesc són molt estimades: la
imatge de donació total, la del buidament del Senyor en l’Eucaristia (Adm
1); la imatge del Senyor que renta els
peus als seus deixebles (Adm 4 i 19) i,
finalment, el Bon Pastor (Adm 6). Totes
aquestes imatges s’han d’inserir en el
context de la vida fraterna, ja que es vol
ressaltar l’actitud de servei, la donació
als germans, tot seguint els exemples
de Jesucrist.
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Dins el món
cristià, Jesús esdevé el Bon Pastor
perquè dóna la
seva vida per les seves ovelles; més
encara, és Ell qui coneix, qui defensa,
qui condueix, qui alimenta les seves ovelles. En definitiva, podríem dir que Ell és
qui estima.
La perspectiva de fons de l’espiritualitat de Francesc serà sempre la creu;
però una creu que, al mateix temps,
significa resurrecció –el Crist de Sant
Damià és, a la vegada, crucifixió i exaltació–. Això porta Francesc fins al punt
d'esdevenir transformat, no tan sols
internament, sinó externament en Aquell
que ell estima.
Tots els germans, si volen seguir el
Bon Pastor, amb la seva vida i exemple, han d’esdevenir veritables ovelles
del Senyor. Ningú no els podrà separar
de l’amor de Jesús, és a dir, d’una vida
viscuda en plenitud ja des d’ara. Perquè la vida eterna comença a realitzarse aquí. Ser ovella ací significa docilitat
al Pastor. Ell ens farà reposar la vista
en els immensos prats verds, vora l’ai-

gua fresca de les fonts de les muntanyes... És una presència amiga, el
valor d’un so conegut, aquella presència que assegura el camí recte. Hom es
troba acompanyat i, encara que passi
per barrancs tenebrosos, la vara del
Bon Pastor ens fa sentir confiança.
La confiança és una gràcia que ve
de dalt i que és sempre present, tot i
que moltes vegades no sabem acollirla. Cal adreçar la mirada cap a Déu,
origen de tot do.
No hem de vanagloriar-nos de res
com si fos un mèrit
nostre, sinó més
aviat esdevenir veritables seguidors del
Bon Pastor, més
amb el testimoni,
amb l’exemple, que
no pas amb paraules eloqüents. L’eloqüència, les paraules
edificants no tenen
fonament si no van
acompanyades del
testimoniatge de
vida.
Què podem
aprendre d’aquesta Admonició per
a apropar-nos així
a l’experiència de
Jesús en Francesc?
Es subratlla aquest
“fer la voluntat de
Déu amb una actitud de servei”. La
mort de Jesús en
creu no s’entén
sense aquesta obediència incondicional a la voluntat del
Pare, sense aquesta actitud servicial i

redemptora alhora. Encara que sembli
una paradoxa, és Jesús mateix que fa
lleugeres les seves càrregues.
Què ens exigeix? Adonar-nos i
agrair el do de la seva heretat. Orelles
ben obertes per captar-lo i poder rebre
el seny que ens promet. Un cor alegre
i joiós que el proclami. Viure a la seva
presència, amb fidelitat, i amb una confiança i abandó total, per a poder experimentar la contemplació i les delícies
de la seva presència i proximitat.
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LA MORT D’UN POBRE
FRA FRANCESC MIQUEL SÁNCHEZ

F

a relativament pocs dies, a la
comunitat varem viure un fet inesperat: la mort d’una persona que
havíem ajudat, i amb qui havíem establert una relació d’amistat. El dia del
seu enterrament hi érem un petit grup.
A alguns dels qui ens trobàvem allà ens
va impressionar el que estàvem vivint
en aquell moment. La seva caixa no
era de fusta, sinó de conglomerat. Era
enterrat no en un nínxol, sinó a terra,
sense làpida ni creu que el recordi. És
la mort d’un marginat, la mort d’algú
que, encara estant en aquest món,
havia deixat d’existir per a molts. Però
el que sí sé segur és que per a Jesús
existia i Jesús era present en aquell
moment.
Tot això em fa recordar i reviure
la mort de Jesús. Jesús mor com un
marginat, mor fora de la ciutat de Jerusalem, sense tenir a prop
seu cap dels deixebles,
que, com diu sant Marc,
s’ho miraven de lluny.
Jesús arriba fins al punt de
sentir l’abandonament de
Déu: Déu meu, Déu meu,
per què m’heu abandonat? Com si Aquell que Ell
anomenava Abbà, Pare,
també el marginés, el deixés sol. I tot això per què?
Jesús, morint com un
marginat, sol, dóna sentit
a la mort de tants homes
i dones que viuen situacions de pobresa i de mar-
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ginació. Jesús es fa pròxim a tots ells
per mitjà de la seva creu. Des d’ella
s’agermana, es fa company, amic de
tots aquests que, com Ell, pateixen la
marginació i la soledat. Avui, veient
Jesús, nosaltres no podem dir Déu
meu, Déu meu, per què m’heu abandonat, perquè en Ell, Déu ja no es pot
amagar, Déu ja no ens pot abandonar,
no ens pot marginar ni deixar-nos sols,
ja que Ell ens ha promès que seria amb
nosaltres cada dia fins a la fi del món.
És per això que sé i crec fermament
que Jesús era present el dia de l’enterrament d’aquest pobre, de la mateixa manera que crec que és present
en totes les nostres vides i situacions.
Passem el que passem, Jesús, des de
la seva creu, ens continua dient: Jo sóc
amb vosaltres cada dia fins a la fi del
món.

MASSA AGOSARAT
(IS 58,7-10; 1CO 2,1-5; MT 5,13-16)
FRA JORDI CERVERA

“E

m vaig presentar davant
vostre feble, esporuguit i
tremolós”. Així és com sant
Pau es va donar a conèixer als corintis. Especialistes en
tècniques modernes
–citades en anglès per
impressionar– com el
màrqueting, coaching,
management, counseling i public relations li
dirien que aquesta no
és manera de presentar-se. No es pot convèncer a ningú, ni liderar res, ni vendre res,
ni comunicar res si no
es mostra fortalesa,
seguretat i convicció,
tot el contrari de l’apòstol: “Em vaig presentar
davant vostre feble,
esporuguit i tremolós”.
Així no es pot fer res
de bo per la vida. Però
sant Pau, desconeixent
aquestes tècniques,
no sols fa bandera del
seu poc caràcter sinó
també de la seva limitada oratòria: “no us
vaig anunciar el misteri
de Déu amb el prestigi
de l’eloqüència i de la
saviesa”.
Per què l’apòstol
es tira tantes pedres
damunt la pròpia teulada? Per què es des-

qualifica sense cap vergonya? No està
desautoritzant-se i provocant que la
comunitat li perdi el respecte? Es tracta d’una confessió pública o més aviat
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d’una estratègia? Podem suposar que
les dues coses. L’autoritat de Pau és
tan clara pels corintis que pot permetre’s el luxe de posar-la en evidència,
perquè vol evitar que la seva figura
-o la de qualsevol altre- distregui a la
comunitat de l’essencial que és Jesucrist clavat a la creu. La resta és només
una mediació, útil si ajuda a centrar-se
en Jesucrist, inútil si es perd en ostentacions humanes que provoquen gelosies, enfrontaments i divisions.
Hem de subratllar que l’estratègia
paulina de manifestar les seves debilitats no és cap fotesa, sinó voler entrar
directament en el cor de l’auditori i tocarli la fibra. No hi ha res que desarmi
més a una persona que escoltar algú
exposant les seves febleses. No hi ha
discurs més trencador que aquell que
en lloc d’ostentar i presumir –com fem
usualment– es dediqui a qüestionarse públicament. En sant Pau l’objectiu
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és evidentíssim: “perquè la vostra fe
no es fonamentés en la saviesa dels
homes, sinó en el poder de Déu”.
No és fàcil portar aquest discurs
paulí a la nostra realitat eclesial. És
massa agosarat, fins i tot temerari si
mirem un cert entorn que està sempre
a la que salta. No obstant, es tracta del discurs més convincent de tots
perquè en ell apareix Jesús crucificat
sense ombres que el tapin: o t’hi acostes o t’hi allunyes.
L’ostentació, la saviesa, el prestigi, l’eloqüència acostumen a esdevenir pantalles que amaguen les nostres
debilitats, que incrementen la nostra
vanitat i que brandem com arguments
persuasius. Sant Pau parla del poder
convincent de l’Esperit que es manifesta en la feblesa humana. Potser aquesta és la manera de ser sal de la terra i
llum del món a que fa referència Jesús
a l’evangeli de sant Mateu.

MEDITACIÓ SOBRE EL REGNE DE DÉU
Mª MERCÈ PONTI

E

l Regne de Déu és la Bona Nova
que porta Jesús, missatge revolucionari, inèdit, entenedor i velat al
mateix temps, saba nova que cal descobrir amb esforç i amb molta pregària,
amb un cor humil i senzill.
Jesús manifesta que ha estat
enviat a anunciar el Regne de Déu,
que aquesta és la seva missió i que
està ansiós de fer-ho, que és urgent.
Recorre totes les viles de Galilea predicant la conversió. Anima els seus
deixebles a seguir el seu exemple i
els diu que no valen excuses, que cal
deixar que els morts enterrin els seus
morts, que qui té la mà a l’arada no ha
de mirar enrere.
Compara el Regne de Déu amb un
gra de mostassa, la més petita de les
llavors que un home va sembrar en el
seu hort i va créixer i es va fer un arbre,
i els ocells del cel hi van a fer niu a les
seves branques. És com el llevat que
una dona posa dins de tres mesures
de farina fins que tota la massa fermenta. Allò que és insignificant, que
no té premsa, que no té valor als ulls
dels homes pot derivar, amb la força
de l’Esperit de Déu, en terreny esplendorós, on es paladeja el bé i la pau;
com si en un lloc erm, àrid, a poc a
poc anessin brotant les bones llavors
que en el silenci s’han anat sembrant i
ara germinen i originen un camp frondós i ple de vida. És la força del bon
exemple de l’obra ben feta que quan es
realitza amb amor, amb tendresa, amb

donació, mou a respondre amb generositat i es crea un clima d’harmonia i de
benestar.
Jesús parla amb paràboles per
explicar el Regne del cel, però només
entendran el missatge els qui tinguin el
cor net, obert a la seva paraula, disposats a seguir-lo. Aleshores seran llavor
que germina en la terra bona i donaran
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fruit aquells que són capaços de deixarho tot per aconseguir el tresor amagat
en un camp o la perla que troba el mercader i que ho ven tot per aconseguirla. O com les noies assenyades que
tenen les torxes enceses quan arriba
l’espòs. Aquests gaudiran d’una joia
que sols ells coneixen, fruit de renúncies que esclaten en felicitat i que el món
no pot entendre.
A través de la predicació, Jesús
manifesta diversos trets per entrar al
Regne del cel: serà per a aquells que
compleixen la llei i ensenyen als altres
a fer el mateix, per a aquells que en el
seu fer de cada dia no cerquen la benevolència de la gent sinó la del Pare del
cel, i per als qui perdonen de tot cor.
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Allò que manifesta més explícitament
que donarà el salconduit per entrar al
Regne del cel són les obres de caritat:
Jesús s’identifica amb el que té fam,
amb el que té set, amb el foraster, amb
el que va despullat, amb el malalt i amb
el que està a la presó; i els que els atendran en la seva necessitat seran els
que escoltaran aquelles paraules del
Senyor: “Veniu, beneïts del meu Pare,
rebeu el Regne del cel que Ell us tenia
preparat des de la creació del món”. I
proclama feliços els pobres en l’esperit i
els perseguits pel fet de ser justos.
El Regne de Déu és present i és futur.
Tota l’actuació de Jesús mostra que
el Regne de Déu ja ha arribat, que és

enmig nostre; a vegades ens diu que
està a prop; que cal saber-lo descobrir.
Als deixebles, els dóna a conèixer els
secrets del seu Regne. Diu que alguns
no moriran sense haver vist el Regne
de Déu. Tant de bo siguem d’aquests!
Ens diu que preguem: “Vingui a
nosaltres el vostre Regne”. És tot un
desig que s’avanci l’arribada del Regne
de Déu. I promet amb seguretat que el
Pare donarà coses bones als que les
hi demanen. Però la pregària ha de ser
coherent amb la vida, perquè no tothom
que digui “Senyor, Senyor, entrarà en
el Regne del cel, sinó el que faci la
voluntat del Pare del cel”. La pregària
confiada ja ens assegura que si dos
de nosaltres li demanem alguna cosa
ens la concedirà perquè “on hi ha dos
o tres de reunits en el meu nom, jo sóc
allà enmig d’ells”.
En l’últim Sopar Jesús diu que no
beurà més del fruit de la vinya fins que
hagi arribat al Regne de Déu. I quan
el bon lladre li demana que es recordi
d’ell quan arribi al seu Regne, Jesús
li promet que “avui seràs amb mi al
Paradís”.
Ens diu que no tinguem por, perquè el Pare es complau a donar-nos el
seu Regne. I Jesús ens mostra com és
aquest Pare, sobretot amb la paràbola
del fill pròdig: un pare que fa sortir el
sol sobre bons i dolents; un pare que
va més enllà de les categories humanes de la retribució, que supera la justícia, que és pura generositat, donació total, tal com podem escoltar en la
paràbola dels treballadors de la vinya.
Tanmateix cal esforçar-se per
entrar al Regne de Déu, perquè “la
porta és estreta”. “Cal buscar primer

el Regne de Déu i fer el que ell vol, i
per toa la resta se’ns donarà de més
a més”. Aquest Regne és dels pobres
i petits. I és difícil que els qui tenen
riqueses hi puguin entrar. Qui centra
el seu cor en aquest món, està en contradicció amb els valors del Regne. En
canvi, als que ho han deixat tot pel
Regne de Déu, els assegura que tindran la vida eterna.
Jesús diu que cal que ens fem com
un infant, i que mai no els menyspreem,
perquè els petits són els privilegiats i el
Pare no vol que se’n perdi cap. I alaba
a Déu perquè ha revelat als senzills allò
que ha amagat als savis i entesos.
Així, doncs, cal adonar-nos de la
pròpia petitesa i de la nostra feblesa, i reconèixer que tot el que som
és per gràcia de Déu. I ningú no pot
vanagloriar-se de res, no sigui que els
pecadors i les prostitutes ens passin
al davant. Atenció, perquè gent d’orient i d’occident s’asseuran a la taula
i els hereus seran llançats a la foscor.
El Regne de Déu serà per al poble
que el faci fructificar. I assegura que
tots els que el reconeguin davant els
homes, Ell els reconeixerà davant el
Pare del cel.
El Regne de Déu es donarà amb
plenitud en el cel, mansió de Déu, el
Bé absolut. Com a anticipació aquí a
la terra ja es troba, allà on es visqui el
missatge de Jesús, on regnin els valors
de l’Evangeli. És un preanunci del cel a
la terra.
Jesús ens envia a portar la Bona
Nova i manifesta el desig que sigui
anunciada per tota la terra. LA PERSONA DE JESÚS ÉS LA BONA NOVA
QUE CAL ANUNCIAR.
CATALUNYA FRANCISCANA
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«AQUÍ TENIU L'HOME...»
GNA BEGOÑA FORNES

H

i ha etapes, en la
nostra relació amb
Jesús, en què
sembla que ens quedem
sense paraules, “muts”,
i tan sols tenim ulls per
veure, contemplar, admirar. I és llavors que ens
sorgeixen desitjos i gustos nous que no procedeixen d'una voluntat
imposada per la moral
sinó de l'atracció que
la seva persona i vida
generen.
Llargues hores d'oració, de lectio divina, de
silenci i solitud, poden
fructificar en un desig
sincer de configuració
real amb Ell, en les seves actituds més
vitals.
Últimament, a les meves estones
d'oració personal, em visiten freqüentment unes paraules de Jesús recollides
a l'Evangeli de Sant Joan: “Quan sigui
alçat damunt la terra, atrauré tothom
cap a mi” (Jn 12,32) i no deixo de preguntar-me quina misteriosa seducció
té Jesús clavat a la creu que, tot i que
en boca del profeta Isaïes, “Davant
d’ell qualsevol es taparia el rostre per
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no veure’l” (Is 53,3), per al cor orant
es converteix en objecte continu del
seu mirar. Pobre, desposseït de poder,
reduït al silenci, duu dins seu la resplendor gloriosa de la imatge de Déu,
el clarobscur d'una nova transfiguració,
la bellesa plena d'un amor que dóna
vida, davant el qual tots els vels es
descobreixen i els ulls claven la seva
mirada. No endebades l’Escriptura va
profetitzar: “Miraran aquell que van
traspassar”.
És allò que Pilat ens va invitar a
fer quan, davant del cos indefens de
Jesús, sense saber bé què deia, exclamà: “Ecce homo”, “Mireu, aquest és
l'home”, és a dir, això és ser home,
aquest és el sentit ple de la vida humana: ENTREGAR-LA per amor.
Jesús, en ser alçat de la terra, alça
amb ell la nostra humanitat fent-la
capaç d'anar més enllà de si mateixa i de les seves possibilitats. I en
contemplar-lo ens sentim “atrets” cap
a una manera de viure i estimar que
ens recondueix a la nostra veritat més
fonda, que ens retorna la nostra imatge i semblança original, que ens fa
tornar de l'exili
mostrant-nos el
camí de retorn.
Sortim dels
nostres inferns.
Recobrem el
goig i la pau.
Ens sentim de
nou FILLS. Som
i ens trobem “A
CASA”!

Espai Artístic
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Envoltats d’un núvol
tan gran de testimonis
“...SI MOR, DÓNA MOLT DE FRUIT...”
FRA JOSEP MANUEL

A

quest verset de l’evangeli de Joan 12,24: “Si el gra de blat no cau a terra
i mor queda sol, però si mor...”, sembla acomplir-se de forma misteriosa
en la història dels monjos trapencs de Tibhirine (Algèria). Sacrificats mansuetament el 23 de maig de 1996, el seu acte d’amor, quinze anys més tard,
dóna molt de fruit impactant amb el seu testimoniatge milers d’europeus, gràcies al bellíssim film de Xavier Beauvois, Des hommes et des dieux.

El monestir de Tibhirine
L’any 1938 cinc monjos trapencs procedents d’Eslovènia, s’instal·laren a
Tibhirine, un petit poblet de l’Atlas, a mil
metres d’alçada, a set quilòmetres de
Médéa, al nord d’Algèria.
Christian de Chergé, prior quan
la comunitat fou segrestada, arribà
al monestir el 1971, i des de llavors,
la comunitat inicià un procés d’apropament i relació amb els seus veïns
musulmans. Una vocació “d’orants
enmig d’orants”, encarnant de manera
peculiar l’Ora et Labora de
la tradició benedictina.
Els monjos, l’any 1962
regalaren a l’Estat algerià 362 hectàrees del seu
terreny i se’n reservaren
sis de terra cultivable,
que treballaven amb cinc
veïns associats del poblat,
repartint-se les collites a
parts iguals.
De cara a la pregària
de la comunitat marcà,
decisivament, el fet que el
1988 els monjos deixaren
una sala als vilatans per
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fer-la servir com a mesquita, mentre
es construïa una de nova al poblat.
Tal com diu Christian: “Així campana i
muezzí es corresponen i es succeeixen
a l’interior del mateix espai, i és difícil
no acollir la crida a la pregària, vingui
d’on vingui”. Ja abans (1979), Christian
havia promogut la fundació del grup
Ribat-es-Salâm (Lligam de Pau) que
aplegava cristians i musulmans per dialogar i pregar plegats.
El 1996 eren vuit els monjos que formaven la comunitat de Tibhirine: Chris-

tophe, (mestre de novicis); Michel, Luc
(metge); Célestin, Amédée, Jean Pierre,
Paul i Christian (prior). “Hom podia difícilment imaginar més grans diferències
d’edat, de temperaments, de sensibilitats... Però estava el carisma de Christian que tenia per a cadascun dels seus
germans una extraordinària sol·licitud”1.
Christian De Chergé
Frère Christian era un cristià d’una
gran qualitat. S’endevina pels seus
escrits, en especial el seu Testament
Espiritual, i per la profunditat que traspuen les seves actituds. En una xerrada sobre la pregària (Constantine,
1978) a preveres del país, deia:
“... No sóc pas un especialista,
un tècnic de la pregària, potser perquè tinc consciència
de balbucejar cada cop més
en la meva pròpia recerca de
pregària. I els meus germans
coneixen molt bé aquesta meva
mediocritat. Ells us descriurien
molt bé que arribo a adormir-me
durant la pregària i que, a vegades això se sent...!”2
I en un altre lloc:
“... La pregària de la qual hom
vol assaborir els fruits, conté en
ella mateixa el cuc amagat que
en devorarà el fruit. Hom no pot
mercadejar amb Déu més que a
fons perdut...”3
1. Són paraules del germà Philippe que havia
visitat diverses vegades el monestir. Cf:
“Vers un À-Dieu en-visagé de vous” a Collectanea Cisterciensia 1996, fasc.3, p. 238.
2. “Une maison de prière” dins de L'invincible
espérance de Christian de Chergé, Ed.
Bayard 2010, p. 44.
3. Op.cit.: p.13.

Christian, fi ll d’una família aristocràtica molt fervorosa, ja havia viscut
a Algèria de petit (1942-45) quan el
seu pare, oficial de l’exèrcit, hi era
destinat. Fou el primer contacte amb
l’Islam que sempre recordarà amb
admiració i respecte. La segona estada serà durant la guerra d’Algèria,
on, l'aleshores, jove sots-tinent, De
Chergé hi passarà 18 mesos. Llavors
farà amistat amb Mohamed, “un home
madur i profundament religiós que
ha alliberat la meva fe ensenyant-li a
expressar-se al fil de la difícil quotidianitat, com a resposta de simplicitat,
d’obertura i d’abandó en Déu”4. Un dia
que els dos amics passejaven, intercanviant matisos sobre la pregària,
uns nacionalistes algerians volgueren
ajustar comptes amb l’oficial francès.
Mohamed s’hi interposà i salvà la vida
de Christian. Dos dies més tard el seu
amic fou trobat degollat a prop del
seu pou. Christian quedarà marcat per
sempre per aquest episodi que li revelà la forma com un musulmà pot viure
“el Manament Únic” donant la seva
vida per amor d’un altre: “En la sang
d’aquest amic, he sabut que la meva
crida a seguir el Crist deuria concretar-se, tard o d’hora en el mateix país
on se m’havia donat aquesta penyora
del més gran amor”5.
El Testament Espiritual de Christian, escrit després de la visita del GIA
al monestir la nit de Nadal de 1993,
plenament conscient que les seves
vides corrien perill, és una perla de
vida cristiana en la seva més pura
essència: vida donada, amor als germans musulmans, perdó dels enemics,
esperança certa de la Reconciliació
definitiva al Cel...
4. Ibid.: p.11.
5. Ibidem.
CATALUNYA FRANCISCANA
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QUAN UN A-DÉU S’ALBIRA...

S

i em succeís un dia –i això podria passar avui– d’ésser víctima del terrorisme que sembla voler englobar en aquest
moment tots els estrangers que viuen a
Algèria, m’agradaria que la meva comunitat,
la meva Església, la meva família recordessin que la meva vida ja era DONADA a Déu
i a aquest país.
Que acceptin que el Mestre únic de tota
vida no sabria romandre aliè a aquesta partençaa brutal. Que preguin per mi: com podria
ser jo trobat digne de tal ofrena? Que sapiguen associar aquesta mort a tantes altres tan
violentes i abandonades a la indiferència de
l’anonimat. La meva vida no té pas més valor
que una altra. Tampoc no en té menys. En tot
cas, no té pas la innocència de la infància. He
viscut suficientment per saber-me còmplice
del mal que sembla, malauradament, prevaler
en el món, fins i tot d’aquell que em podria colpejar cegament.
M’agradaria, arribat el moment, tenir
aquest instant de lucidesa que em permetés
de demanar el perdó de Déu i el dels meus
germans, alhora que perdonar de tot cor a qui
m’hagués ferit.
Jo no podria desitjar una mort semblant;
em sembla important de proclamar-ho. En
efecte, no veig com podria alegrar-me que
aquest poble que estimo sigui indistintament
acusat de la meva mort.
Seria pagar molt car allò que hom anomenarà, potser, la “gràcia del martiri”, el fet d’atribuir-la a un algerià, sigui qui sigui, sobretot si
diu d’actuar en fidelitat a allò que ell creu que
és l’Islam. Conec el menyspreu amb què s’ha
pogut envoltar els algerians presos globalment. Conec també les caricatures de l’Islam
fomentades per un cert islamisme. És massa
fàcil creure’s amb la consciència tranquil·la
identificant aquest camí religiós amb els integrismes dels seus extremistes.

Algèria i l’Islam, per a mi, són tota una
altra cosa, són un cos i una ànima. Ho he proclamat bastant, crec, coneixent bé tot allò que
d’ells he rebut, retrobant-hi tan sovint el dret fil
conductor de l’Evangeli après a la falda de la
meva mare, la meva primeríssima Església,
precisament a Algèria i, ja des d’aleshores, en
el respecte dels creients musulmans.
La meva mort, evidentment, semblarà
donar la raó a aquells que massa ràpidament
m’han tractat de naïf o d’idealista: “ Que digui
ara què en pensa d’això!”. Però aquests han
de saber que per fi serà alliberada la meva
més punyent curiositat. Llavors podré, si a
Déu plau, submergir el meu esguard en el del
Pare per contemplar amb Ell els seus infants
de l’Islam tal com Ell els veu, del tot il·luminats
per la glòria del Crist, fruits de la seva Passió,
inundats pel do de l’Esperit, el goig secret del
qual serà sempre establir la comunió i restablir
la semblança, jugant amb les diferències.
Per aquesta vida perduda, totalment
meva i totalment d’ells, dono gràcies a Déu
que sembla haver-la volgut tota sencera per a
aquesta JOIA present, contra i malgrat tot.
En aquest GRÀCIES en què tot està dit,
d’ara en endavant, sobre la meva vida, us incloc
a tots, amics d’ahir i d’avui, i a vosaltres, amics
d’aquí, al costat de la meva mare i del meu pare,
de les meves germanes i dels meus germans,
en el cent per u acordat, tal com era promès!
I a tu també, amic de l’últim instant, que
no hauràs pas sabut això que feies. Sí, per
a tu també vull, aquest GRÀCIES, i aquest
“A-DÉU” cara a cara. I que ens sigui concedit
de retrobar-nos, lladres benaurats, al paradís,
si a Déu plau, Pare nostre, teu i meu.
AMEN! Insha Allah!
Alger, 1 de desembre de 1993
Tibhirine, 1 de gener de 1994
CHRISTIAN
CATALUNYA FRANCISCANA

35

Bibliografia
CHERGÉ, Christian De, L’invincible
espérance, (2ª edició), Ed.Bayard
2010. És un recull de textos del
prior de Tibhirine a cura de Bruno
Chenu, redactor en cap del diari
La Croix, aplegats el 1997. Hi ha
traducció al castellà a l’editorial
Lumen, exhaurida. Està prevista
una nova edició pel maig de 2011.
OLIVERA, Bernardo, Martirio y Consagración. Los mártires de Argelia
(2ª edició), Publicaciones Claretianas 2011. És un recull de cartes i conferències redactades per
l’abat general de l’Orde entre 1996
i 1997.
KISER, John, Passion pour l’Algérie. Les moines de Tibhirine,
Ed.Nouvelle Cité 2006. És la història dels monjos trapencs a Algèria,
molt ben contextualitzada que ha
servit de base per al guió de la pel-

36

CATALUNYA FRANCISCANA

lícula Des homes et des dieux de
Xavier Beauvois.
Frère CHRISTOPHE, El soplo del don,
Ed. Monte Carmelo 2002. Conté el
diari del germà Christophe de Tibhirine entre l’agost de 1993 i el març
de 1996.
El ressò d’un silenci. En ocasió de
la mort dels monjos d’Argèlia, a
RECERCA 12 (1996) pp. 15-26.
Amb la darrera crònica de la comunitat redactada pel seu prior el 14
de desembre de 1995 i articles
sobre el sentit de la vida monàstica.
LOPEZ BURNIOL, Juan José, “Hombres
de Dios” a La Vanguardia de 19 de
febrer 2011, secció d’Opinió, p.26.
RODRIGUEZ PANIZO, Pedro, De dioses y hombres a Sal Terrae (març
2011), pp.243-246.
Els llibres en francès es poden
adquirir per Internet a:
www.laprocure.com

LLUMS I OMBRES D’UNA ESTADA A LERMA
MAR GALCERAN

L

es 8’30h d’un
matí gèlid d’hivern a Burgos.
La ciutat encara
dorm. Carrers desèrtics que, de tant en
tant, són envaïts per
algú que solitàriament ha sortit a passejar el seu gos.
Un tel d’aigua neu ens acompanya
tot el matí.
Agafem la carretera en direcció a
Lerma per assistir a la missa dominical
del convent de les antigues clarisses, i
ara comunitat del nou orde Iesu Communio.
Arribem a les 9’20h a la plaça on
es troba la porta principal del monestir.
Un silenci dens impregna tot l’indret
que, de cop i volta, és trencat pel soroll
del pany de la porta de l’església que
comença a entreobrir-se. Un matrimoni
gran i nosaltres, que som quatre, passem cap a l’interior. Ningú més.
El cor de la comunitat està assajant
els cants per a la litúrgia. L’impacte és
profund, profund per diferents motius:
-Per la “novetat” i el fet inusual de
trobar-te un conjunt nombrós de monges tan tremendament joves i tendres.
La més gran no crec que passi dels
trenta i escaig. Això, avui en dia, no es
veu enlloc. La comunitat de Lerma és
àmplia, unes seixanta monges i més
de cent vint que hi ha al nou convent de
l’Aguilera, a 37Km.
-Per la bellesa de totes elles. Són
totes noies “molt guapes”. Amb unes
cares realment angelicals i amb unes
veus encara més angelicals, amb unes
cadències i sonoritats endolcides. Els

sons de la seva
parla eren com
abraçades. Totes
semblaven realment
marededéus.
Vestides amb un
hàbit molt auster de
color blau cel, tipus
texà, el cordó blanc a la cintura i un
mocadoret molt fi i simple de color blau
cel més clar com a còfia. Totes amb
sandàlies i descalces, tot i fer molt fred
a l’església i no disposar de calefacció
en tot el monestir.
Mentre les contemplava embadalida,
no podia deixar d’interrogar-me què ha
portat a aquestes noies a “deixar-ho tot”,
família, parella, projecció professional,
béns materials, vida personal, etc.., en
els moments de la seva plena i expansiva joventut. Quin Amor tan incommensurablement gran les ha seduït? És que
la seva opció és raonable? No, no ho és.
No té res de raonable deixar la posició
de benestar en què vivien (la majoria de
classe alta o mitja), les bones situacions
professionals que havien aconseguit, els
amics i amigues, i les il·lusions de formar
una família..., per anar a viure en un convent, distanciades del “món” i en unes
condicions d’austeritat i humilitat sorprenents. És una follia. Però també St.
Francesc i Santa Clara van ser uns folls.
També Jesús va ser un foll i un absolut
incomprès. I si les seves follies fossin
el camí per a la vida autèntica? Per a
la vida plena? I si fos la nostra ceguesa
mundana la que ens impedeix copsar
tota la grandesa i plenitud que s’amaga
darrera d’aquestes opcions? I si el món
veritable, no fos “el nostre” món?
CATALUNYA FRANCISCANA
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Per què
si no, tanta
bellesa i
alegria en
els seus
rostres?
Per uns
moments
vaig pensar que potser es reservaven el
dret d’admissió per a aquelles noies que
no fossin del tot agraciades, però a mida
que anava fixant-me en els seus rostres
i escoltant les seves veus, la idea d’una
possible transfiguració anava prenent
força. No serà que la realitat del Déu que
les habita ha transfigurat i il·luminat tot el
seu ésser fins al punt d’embellir el que,
aparentment, no lluïa excessivament?
-L’impacte fou també profund per la
qualitat dels seus cants. Canten com
àngels! Tenen unes veus molt cultivades i cuidades, impressionant! Però crec
que no són únicament les seves veus
les que canten, sinó, sobretot, les seves
ànimes. L’harmonia que es percep quan
hom sent cantar un cor de veus dotades
i “d’ànimes” enamorades és difícil de
descriure. Tot el que es respira queda
envoltat per un tel de misteri que eleva
el que s’escolta a la categoria de sagrat.
Finalment, impacte per la total disponibilitat en l’acollida. Tenen un rètol a la
porteria del monestir que posa, “atenció
i acollida al públic les 24 hores del dia
i tots els dies de l’any”. Sembla que un
dels seus apostolats és escoltar i atendre
a la gent permanentment, a qualsevol
hora i moment (fan torns entre elles fins
i tot per les nits) i que acudeix molta gent
forana a parlar amb elles. En un món tan
sorollós, complex i autocentrat com el
nostre, hi ha tanta set i necessitat de ser
escoltats..., de retornar a l’essencial...
Amb tot, la llum que d’allà emanava
no impedia de contemplar també algunes ombres.
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T o t a
o p c i ó
d’amor
a
Déu
necessita el seu
temps de
purificació
per a veure si realment és autèntica i sòlida i més, probablement, si aquesta opció
es pren en una època de la vida encara
inestable, de recerca en la construcció de
la pròpia identitat. Quina mena de formació i treball rebran aquestes noies en el
seu camí de purificació?
Iesu Comunió no deixa de ser la
prolongació de noves formes de vida
consagrada dels moviments Neocatecumenals, Comunió i Alliberament i
Opus Dei. Aquesta procedència, tan
endogàmica de les seves components,
no haurà també de purificar-se per a
créixer en llibertat i obertura universal?
Curiosament, a la missa tan sols vam
arribar a ser unes sis o set persones.
Sembla que abans de l’escissió les misses de Lerma estaven plenes a vessar,
però des que es va notificar la separació
de l’orde, la gent del poble i la comarca
van deixar d’assistir pel desacord en el
seus plantejaments. També sembla que
l’orde general de les Clarisses està ressentida per la manera com s’ha procedit
en tot el procés, sense consultar-les en
res i donant-ho tot fet.
És cert que tot canvi i novetat comporta resistències i fins i tot incomprensions, però també la nova realitat
ha d’assumir el repte de transformar
aquestes resistències i incomprensions en reconeixements i reconciliacions
pels bons fruits nous que ha d’anar
donant. Deixem doncs, que el temps i
la gràcia de Déu vagin purificant Iesu
Communio, signe d’esperança de l’Església en temps aparents d’apocalipsis.

Espai Històric
ELS ORÍGENS SARDS
DE SANT SALVADOR D’HORTA
FRA VALENTÍ SERRA DE MANRESA

N

o fa pas massa, durant l’any 2009
l’Acadèmic i historiador Dr. Ernest
Zaragoza, publicà una nova edició, revisada i actualitzada, de la suggeridora i documentada biografia que escriví
sobre la vida i projecció espiritual del
religiós franciscà Salvador d’Horta (Santa
Coloma de Farners 1520 - Càller 1567)
que, per primera vegada, havia estat editada en el ja llunyà 1967 en l’escaiença
del quart centenari de la mort del sant.
L’obra la trobem estructurada
seguint un ordre cronològic a través
del qual l’autor posa en relleu els orígens familiars del sant, fill d’una família d’emigrants sards que feia el servei
d’acollida a l’hospital dels pobres ubicat en la població gironina de Santa
Coloma de Farners1.
L’any 1540 el jove Salvador ingressà com a novici en el convent de Jesús
(a Barcelona, pertanyent a la custòdia
franciscana de Catalunya) i formà part
de les famílies conventuals de Tortosa,
Bellpuig, Lleida, Reus i, sobretot, Horta
de Sant Joan, aquest darrer convent fundat a la bella comarca de la Terra Alta.
Atesa la gran fama de santedat de
fra Salvador (i els nombrosos miracles de guariment a favor dels malalts
que es confiaven a la seva pregària),
aquest religiós era freqüentment canviat de convent per mor de la gran afluència de gent a les residències de fra-

menors, car era tanta la gernació que
cercava fra Salvador, que pertorbava
la pau conventual. Àdhuc el rei Felip II,
i especialment la seva esposa Isabel
de Valois, el volgueren conèixer i conversar personalment amb fra Salvador
d’Horta, i àdhuc confiar-se a la seva
pregària. També fra Salvador rebé les
confidències del duc de Gandia, el futur
sant Francesc de Borja.
L’any 1565, al projectar els framenors de Catalunya una revitalització de
la presència franciscana a l’illa de Sardenya a través de religiosos de modèlica observança, fra Salvador d’Horta fou
destinat al convent de Càller , atesa la
seva fama de santedat i, també, per mor
de la seva coneixença de llengua sarda

1..Vegeu Ernest ZARAGOZA PASCUAL,
Vida de San Salvador de Horta. Sant
Feliu de Guíxols 2009, pp. 1-75.
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(cf. p. 52), la llengua materna de fra Salvador. En aquest convent de Càller hi
morí fra Salvador amb universal fama de
santedat el dia 12 de març de 1567.
Després d’unes acurades i minucioses informacions sobre la seva fama de
santedat aplegades pel P. Serpi entre
els anys 1600 i 1603 (recollint 131 testimoniances per al procés informatiu a
les poblacions de Barcelona, Girona,
Tarragona, Tortosa, Maella, Gandesa,
Vilalba i Horta), l’any 1606 fou començat
el procés de beatificació de l’humil framenor Salvador d’Horta, que no arribà
a ser beatificat fins l’any 1711, durant
el pontificat de Climent XI i, finalment,
canonitzat pel Papa Pius XI l’any 1938.

En aquesta nova biografia de Sant
Salvador d’Horta s’ofereix un capítol
sobre el desenvolupament de la devoció del sant a Catalunya, junt amb una
detallada bio-bibliografia santsalvadoriana (cf. pp. 67-72). Ens plau de
remarcar la valuosa aportació d’aquesta recerca d’Ernest Zaragoza a l’hagiografia catalana i a la història franciscana en general.
Il·lustrem aquesta nota històrica
amb un gravat català (estampat als
obradors de casa Anglada de Vic),
que representa fra Salvador d’Horta
intercedint a la Mare de Déu a favor de
necessitats i tullits que es confiaven a
la seva caritat.

200 ANYS DEL NAIXEMENT
DEL BEAT JOSEP TOUS I SOLER
PROGRAMA D'ACTES
 Dissabte, 26 de març de 2011 a
Santa Maria d’Igualada: Eucaristia
d’obertura de l’any del Bicentenari, visita a la Casa Natal del Beat
Josep Tous i dinar de germanor a
Montserrat.
 Divendres, 27 de maig de 2011:
Presentació de les bases del Concurs “Bicentenari del naixement
del B. Josep Tous”, obert a la participació de persones de totes les
edats i amb modalitats ben diverses: literatura, cartells, dibuix i
còmic, power point, materials didàctics, activitats multimèdia, punts de
llibre, cançons… Termini de lliurament: 23 de novembre de 2011.
 11-12-13 de juny de 2011: Viatge
- pelegrinatge a Toulouse on el B.
Josep Tous va viure durant l’exili a
França.
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 Juny – juliol 2011: Diversos recorreguts per la ciutat de Barcelona,
tot resseguint els indrets que el B.
Josep Tous va freqüentar, tant a
nivell personal com per a desenvolupar tasques apostòliques.
 Dissabte, 24 de setembre de
2011: Ruta tousiana per Catalunya. Recorregut pels indrets on el
B. Josep Tous va fundar comunitats i escoles: Ripoll, Sant Quirze de
Besora, Montesquiu...
 Dissabte, 12 de novembre de
2011: Simposi sobre la vida i obra
del Beat Josep Tous i Soler a l’Escola Josep Tous de Barcelona.
 Dissabte, 31 de març de 2012:
Cloenda de l’any del Bicentenari
amb una solemne Eucaristia i acte
de lliurament de premis del concurs
convocat.

Necrològiques
SIMON LÉGASSE

F

rare caputxí de la província de França, era conegut per la seva dedicació als estudis bíblics. Home
d’una gran sensibilitat, conjugava molt bé rigor en la
recerca, esperit de pobresa i activitat pastoral. Professor
de Nou Testament durant molts anys a l’Institut Catòlic de
Toulouse, fou guardià del convent de la mateixa ciutat i
membre del Consell Provincial.
De les seves nombroses publicacions cal destacar Le
Procès de Jesús (1994), editat en castellà per Desclée
de Brouwer (1996), un comentari a l’Evangeli de Marc
(1997) i a diverses cartes de Pau: Romans (2002), Gàlates (2000), Tessalonicencs (1999) i Filipencs (1980). És
remarcable també el seu estudi, en col·laboració amb
J.Dupont i A.Georges, La Pauvreté évangelique (1971)
i Jesús et l’enfant (1974).
Tal com deia sant Francesc, cal donar gràcies a Déu per aquests germans savis i
humils que ens obren a les riqueses de la Sagrada Escriptura i ens administren esperit
i vida. (Test 13).
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Llibres
Más fuerte que el odio
TIM GUÉNARD
Ed. Gedisa 2010

Un maestro de oración:
Francisco de Asís
ÉLOI LECLERC
Ed. Arantzazu 2010

A

http://www.edicionesfranciscanasarantzazu.com/

questa autobiografia de Tim Guénard
és la història d’un home abandonat
de petit per la seva mare, maltractat pel
seu pare, que va viure molts anys com
a vagabund, enganxat a la xarxa de la
droga, prostitució i delinqüència..., que
gràcies a la coneixença del pare Thomas Philippe, dominic, fundador junt
amb en Jean Vanier de la comunitat de
l’Arca, i de la seva amistat amb els nois
amb discapacitats, descobreix l’amor
de Déu i refà la seva vida. Avui viu a
Lourdes, casat, amb quatre fills, acollint
nens abandonats.
Un llibre, best seller a França,
que la productora de La Última Cima
(www.infinitomasuno.com) està adaptant com a guió per a una pel·lícula.
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quest llibret breu, traducció al castellà de l’original francès del 1995, és
una petita síntesi de la doctrina espiritual de Francesc d’Assís com a mestre de discerniment i un resum de les
seves grans intuïcions de vida cristiana,
a partir de les seves pròpies oracions.
És el tercer volum de la recent inaugurada col·lecció Hermano Francisco
MINOR, formada per senzills llibres de
divulgació franciscana promoguda per
l’editorial Arantzazu.

La veu de la caputxa
ROSA PLANAS
Ed. Columna 2011

L

’autora d’aquesta novel·la, membre de la comunitat caputxina de
Mallorca, ens narra la història d’un frare
mallorquí exclaustrat arran de la desamortització del 1835. El protagonista,
obligat a emigrar a França i més tard a
Itàlia, es veu implicat en una conjura per
segrestar el Papa. És un personatge
ingenu, que creu que pot canviar el curs
de la història...Una novel·la que atrapa,
adreçada a un ampli ventall de lectors.
La trama permet a l’autora descriure l’ambient revolucionari de l’època,
així com els costums i els perfils dels
caputxins mallorquins d’aleshores, perfectament dibuixats i ben documentats.
El llibre és també un homenatge a l’orde caputxí que va patir molt, com molts
altres ordes, durant la desamortització
de Mendizábal.

Cristians d’espardenya
Fra JORDI CERVERA I VALLS
Il·lustrat per
Aina Pongiluppi Gomila
Ed. Mediterrànea 2011

A

quest nou llibre de la col·lecció "A
la Caputxina", és una curosa selecció d’homilies que daten entre 2007 i
2010. Els sermons han estat concebuts
amb la intenció de rumiar pausadament sobre el moment socio-eclesial
que vivim a Catalunya; també es vol fer
sentir la veu d’una majoria silenciosa
de cristians catalans aparentment inexistents per la seva escassa rellevància. Ells són els protagonistes de les
homilies i els principals destinataris.
L’autor reivindica un cristianisme
que parla català, que estima el seu
patrimoni religiós i que pretén ser vivament obert: un cristianisme humil, però
no poruc; popular, però no superficial;
eclesial, però no clerical; crític, però no
combatiu; intel·ligent, però no saberut;
profund, però no pietista. En definitiva,
proposa un cristianisme d’espardenya.

CRISTIANS
D’ESPARDENYA
Fra Jordi Cervera i Valls
Il·lustrat per Aina Pongiluppi Gomila
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«És important
que els creients
fem venir
ganes de creure.»
(Tim Guénard)
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